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GEWAARDEERD.  
GELIEFD. GEBOUWD 
OM TE GENIETEN.

Het begon met het baanbrekende idee om mobiel 
reizen makkelijker, comfortabeler en ontspannen te 
maken. Daarmee werd meer dan 50 jaar geleden 
door Hobby de basis gelegd voor moderne caravans 
en kampeerauto's. Deze filosofie is nog steeds van 
waaruit Hobby werkt.

Het geheim van ons succes berust op vier pijlers: 
vooruitstrevende vernieuwingen, innovatieve tech-
niek, modern design en heel veel passie. 

Elke nieuwe generatie vrijetijdsvoertuigen overtuigt 
door het grote aantal standaard accessoires, de per-
fecte ruimte-indeling, kwaliteit, functionaliteit en niet 
in de laatste plaats een uitstekende prijs- / kwaliteits-
verhouding. Logisch dat Hobby al heel lang het meest 
gewilde en meest verkochte caravanmerk in Europa is. 

Hobby; gebouwd om te genieten.



3

16

22

31

10

4

VANTANA PREMIUM

VANTANA DE LUXE

VANTANA ONTOUR

INHOUD

HOBBY VANTANA. 
DRIE KEER RAAK.

HOBBYALL-INCLUSIVE
UITRUSTING

OVERZICHT MODELLEN

De VANTANA buscamper is er in drie uitvoeringen:  
VANTANA ONTOUR, VANTANA DE LUXE en  
VANTANA PREMIUM. Het gemeenschappelijke sterke  
punt is de compacte bouw. Daardoor is dit trio bijzonder 
geschikt voor verre reizen en dagelijks gebruik. Alle drie  
de uitvoeringen hebben identieke indelingen. U kunt kiezen 
tussen de K60 FT met een tweepersoonsbed of de K65 ET 
met twee éénpersoonsbedden achterin. Subliem is de  
compacte badkamer waarin comfort gegarandeerd is.
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Ook het basismodel heeft alles aan boord om u comfortabel te laten reizen. De 
keuken is met een RVS spoelbak, 2-pits kooktoestel en 70 liter compressor koelkast 
perfect op mobiel koken voorbereid. Comfortabele koudschuimmatrassen zorgen voor 
een perfecte nachtrust. Daarnaast zorgen de B6-isolatie en het XPS-schuim voor een 
uitstekende isolatie

VANTANA ONTOUR HET BASISMODEL

K60 FT, COMBINATIE STOFFERING „ARRAS“



5VANTANA ONTOUR
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K60 FT



7VANTANA ONTOUR
K60 FT

PRAKTISCHE 70 LITER KOELKAST
De compacte koelkast heeft LED binnenverlichting en is variabel 
in te delen. Het extra bergvak onder de koelkast is ook van 
buitenaf goed bereikbaar.
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K60 FT



9VANTANA ONTOUR
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Mag het een beetje meer zijn? 140 PK motor, 16" lichtmetalen velgen en het HOBBY  
ALL-INCLUSIVE PAKKET zijn de pluspunten van de VANTANA DE LUXE. Tot de standaard 
uitrusting hoort ook een 90 liter compressor koelkast. Voor wat betreft het buitendesign 
kunt u kiezen uit klassiek wit of het optionele metallic zilver. Ook de voorbumper is in de 
gekozen kleur gespoten.

VANTANA DE LUXE DE ALLROUNDER

HOBBY
ALL-INCLUSIVE
COMPLETE UITRUSTING

K60 FT, COMBINATIE STOFFERING „PATCH“



11VANTANA DE LUXE
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13VANTANA DE LUXE
K60 FT

RUIME 90 LITER KOELKAST
Dat is pas comfortabel: de grote koelkast kunt u vanaf beide zijden 
openen. Als u voor uw camper zit hoeft u niet meer eerst naar 
binnen om iets uit de koelkast te halen.
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15VANTANA DE LUXE
K60 FTK60 FT

K60 FT
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Geen wens blijft onvervuld in de VANTANA PREMIUM; 140 PK motor, 16" lichtmetalen 
velgen en de HOBBY ALL-INCLUSIVE uitrusting. Uniek en praktisch is de innovatieve  
90 liter Slim-Line koelkast in de bovenkast. U kunt kiezen uit de standaard witte lak,  
of het optionele ferro grijs, metallic zilver of zwart. De voorbumper is eveneens in de  
gekozen kleur gespoten. De hoogwaardige uitrusting wordt afgerond met de optisch  
fraaie kaderramen. 

VANTANA PREMIUM DE TOPKLASSE

K65 ET, COMBINATIE STOFFERING „SARI“

HOBBY
ALL-INCLUSIVE
COMPLETE UITRUSTING



17VANTANA PREMIUM
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K65 ET

SLIM-LINE
KOELKAST

GEPATENTEERD 



19VANTANA PREMIUM
K65 ET K65 ET

K65 ET

SLIM-LINE KOELKAST
Alles direct bij de hand - dankzij de in de bovenkast 
gepositioneerde Slim-Line koelkast.
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21VANTANA PREMIUM
K65 ET K65 ET



2222

HOBBY ALL-INCLUSIVE  
UITRUSTING



23HOBBY ALL-INCLUSIVE WONEN

TAPIJT IN HET WOONGEDEELTE
Het uitneembare hoogpolige tapijt zorgt voor 
net iets meer sfeer. Het is exact op de indeling 
afgestemd.

COMFORTABELE ZITGROEP
Op lange ritten ondersteunen de ergonomische cabinestoelen uw rug optimaal. Twee armsteunen en 
perfect zitcomfort zorgen voor een ontspannen reis. Op uw bestemming kunt in enkele seconden de 
stoelen 180º draaien. Daardoor verandert de cabine in een comfortabele zitgroep. Standaard zijn de 
stoelen bekleed met de stoffering van de woonruimte, waardoor ze perfect in het geheel passen.  
De grote tafel kunt u met één handgreep vergroten. 

 LED ZWANENHALSSPOT
Lekker veel licht en toch maar heel weinig 
stroomverbruik. Goed richtbaar om een boek te 
kunnen lezen, of de route voor de volgende dag 
te bepalen.

WONEN

COMBICASSETTE MET 
VERDUISTERINGS- EN INSECTENPLISSÉ
Met de combicassette voor alle ramen kunt u de 
zon weren en insecten buiten houden.

BEKLEDINGSSTOF VIGO 
Optioneel bij alle modellen.

Afhankelijk van het model is de hierna getoonde Hobby All-Inclusive uitrusting (deels 
optioneel) beschikbaar. In de actuele prijslijst vindt u per model de juiste specificaties 
van de uitrusting. 
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 SLIMME INDELING VAN HET ACHTERSTE DEEL
Genoeg plaats voor alles wat u maar mee wilt nemen. Kite uitrusting? Moutainbike? 
Door de optionele sjorogen blijft alles ook nog eens goed op zijn plek.

 GEVENTILEERDE HANGKASTEN MET VEEL BERGRUIMTE
Alles onder handbereik. De grote kastkleppen gaan ver open. Zo heeft u een  
perfect overzicht van wat er in de kasten zit. Tijdens de rit zorgen solide sloten  
dat ze goed gesloten blijven. De LED lichtlijsten zorgen voor een beetje extra sfeer 
(De Luxe en Premium). Ventilatiesleuven in de bovenkasten, samen met de isolatie 
van de opbouw, voorkomen condens en schimmel.

BERGRUIMTE IN CABINEDAK
Dat is handig: extra bergruimte in een 
groot vak. (afbeelding toont de Vantana 
Premium)

ROBUUSTE 
BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN
Stevige sjorogen, waarin spanbanden 
vastgemaakt kunnen worden, zorgen 
er voor dat uw bagage veilig verankerd 
staat.

 OPBERGVAK IN DE VLOER
Geen plekje is onbenut gebleven. 
Het opbergvak in de vloer bij het 
zitgedeelte biedt een vaste plek 
voor heel wat bagage.

PRAKTISCHE LATTENBODEM
Het bed kan omhooggeklapt, of er in zijn geheel worden uitgenomen, om nog  
meer mee te kunnen nemen. Spanbanden houden alles stevig op zijn plek.  
(Afbeelding K60 FT)

 NET BIJ DE INGANG
Dat is praktisch: een net aan de zijkant 
van de keuken, waardoor u uw 
vakantielectuur direct bij de hand 
heeft. 

BERGRUIMTE

HOBBY ALL-INCLUSIVE BERGRUIMTE
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 SLIM-LINE KOELKAST*
De nieuw door Hobby ontwikkelde en gepatenteerde SlimLine koelkast, is onopvallend weggewerkt in de kast boven 
de keuken. De compressorkoelkast is praktisch ingedeeld: links en rechts ruime koelvakken achter kleppen en in het 
midden een uittrekbare flessenvak. Hier kunt u 1.0 lt. flessen in kwijt. De geruisarme koelkast heeft een nachtstand 
en een boostfunctie. Hij is te bedienen via het TFT paneel en is ook te bedienen via de MyHobby app. (PREMIUM)

* Technische gegevens van de Hobby SlimLine-Koelkast volgens VO (EU) 517/2017: tC02 eq=0,058t / GWP = 1430 / bevat drijfgassen / koelmiddel 
R 134a

 LED VERLICHTING EN CONTACTDOOS IN 
DE KEUKEN
Een doorlopende LED lichtlijst boven de keuken 
zorgt voor een ideale verlichting van het werkvlak. 
Een ander praktisch detail is de tweevoudige 
contactdoos in de keuken (230V). 

 EXTRA BREDE KEUKENLADEN
Alles kunt u kwijt in de brede laden. Ook is alles nog eens 
makkelijk terug te vinden omdat ze volledig uittrekbaar zijn. 
Ze sluiten zacht en stil dankzij de Soft-Close techniek en 
worden stevig gesloten gehouden.

 RUIM WERKVLAK
De compacte keuken is een voorbeeld van de 
slimme ruimte-indeling van de VANTANA en biedt 
veel plek om lekkere gerechten op tafel te toveren.

 DE PRAKTISCHE KOOK- SPOELCOMBINATIE 
BIEDT VEEL WERKRUIMTE.
De RVS kook- spoelcombinatie is uit één stuk, 
waardoor schoonmaken kinderspel is. De 
kookpitten zijn ruim verdeeld, waardoor u ook 
met grotere pannen kunt werken. De kookpitten 
worden elektrisch ontstoken. De gedeelde glazen 
afdekking biedt eventueel extra werkruimte. 

 INSECTENPLISSÉ VOOR DE 
SCHUIFDEUR
Deur open, insectenplissé dicht. Frisse 
lucht kan binnen komen, terwijl vliegen 
en muggen buiten blijven.

 SCHUIFDEUR MET RAAM  
EN OPBERGVAKKEN
Het raam met geïntegreerde plissé 
zorgt voor een goed uitzicht, of houdt 
nieuwsgierige blikken buiten. In de  
opbergvakken is plaats voor allerlei 
zaken die u direct bij de hand wilt 
hebben.

KEUKEN

HOBBY ALL-INCLUSIVE KEUKEN
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SLAAPPLAATS IN DE ZITGROEP
Met een extra kussen wordt de zitgroep heel eenvoudig tot een bed voor kleine gasten omgebouwd.

UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
Slapen als een roos. Het koudschuimmatras met 7 zones past zich 
perfect aan uw lichaam aan. De GOODSIDE® lattenbodem met fiberglas 
latten wordt in drie verschillende hardheidsgraden geleverd. U kunt dus 
zelf kiezen hoe u het lekkerste slaapt.

 CENTRALE LICHTSCHAKELAAR IN 
HET SLAAPGEDEELTE
Elke VANTANA is standaard uitgerust 
met een praktische tiptoetsschakelaar 
voor de binnenverlichting.

SLAPEN

K65 ET: EÉNPERSOONS BEDDEN MET BEDVERBREDING

K60 FT: TWEEPERSOONS BED IN DE BREEDTE

HOBBY ALL-INCLUSIVE SLAPEN
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VEEL BERGRUIMTE
Mooi en praktisch tegelijk; in de spiegelkasten kunt u al uw 
toiletspulletjes kwijt.

COMPACTE BADKAMER
De nieuwe compacte badkamer is ingenieus indgedeeld. Het toilet is draaibaar 
zodat u tijdens het douchen volop ruimte heeft. Het uitstelbare raam zorgt voor 
frisse lucht en volop licht, terwijl u dankzij het melkglas toch privacy heeft. Het 
douchegordijn kunt u achter een paneel opbergen.

UITTREKBARE DOUCHEKOP
Het fraaie combi-armatuur dient zowel als kraan en als 
douchekop. De slang wordt opgeborgen in het armatuur. 

DRAAIBAAR THETFORD-TOILET 
Het draaibare cassettetoilet zorgt voor optimaal gebruik  
van de ruimte. Het spoelsysteem is krachtig en geluidsarm. 
Wanneer de tank geleegd moet worden, wordt keurig 
aangegeven.

 VORSTVRIJ GEÏNSTALLEERDE SCHOONWATERTANK
De makkelijk te bereiken schoonwatertank is tegen vorst 
beschermd door inbouw in het achterste deel.

BADKAMER

HOBBY ALL-INCLUSIVE BADKAMER
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 OPTIMALE ISOLATIE
De opbouw van de VANTANA is geïsoleerd met hoogwaardige B6 
isolatie en XPS schuim. Hierdoor wordt niet alleen de carrosserie 
stijver, maar het vermindert ook ruis tijdens het rijden. Het houdt 
kou en warmte buiten en zorgt voor een aangenaam leefklimaat.

 VENSTERS VAN OPTIMALE KWALITEIT
De getinte ramen zijn gemaakt van gegoten acrylaat. Samen met 
de materiaaldikte zijn ze optimaal bestand tegen spanningen en 
vervormingen, vooral bij extreme koude en hitte. Nog een positief 
effect is de hogere geluidsdemping. Daarnaast zorgt een optimale 
afdichting er voor dat vocht duurzaam wordt geweerd. 

KADERRAMEN
De dubbele en getinte kaderramen liggen nagenoeg vlak in de 
buitenwand.

REMIS PLISSÉ VERDUISTERINGSSYSTEEM 
VOOR CABINERAMEN 
Het beproefde REMIS plissé systeem in de cabine 
houdt zon en ongewenste blikken buiten. 
(DE LUXE en PREMIUM) 

THULE FIETSENDRAGER VOOR 
TWEE FIETSEN
Met een eigen gewicht van 9,5 kg en een 
belastbaarheid van 35 kg is de THULE 
fietsendrager ideaal voor het vervoeren van 2 
fietsen. Hij wordt zonder boren gemonteerd. De 
achterdeuren kunnen probleemloos open, zelfs als 
er fietsen op staan. (optioneel voor ET indelingen)

WATERAFVOER BOVEN SCHUIFDEUR
De geïntegreerde regenlijst houdt het regenwater 
tegen. De LED instapverlichting geeft u een veilig 
gevoel bij het in- en uitstappen.

VOETMATTEN IN CABINE
Het makkelijk schoon te maken tapijt met Hobby 
logo in de cabine zorgt er voor dat uw camper 
schoon blijft. Het tapijt is oersterk door de 
vezelversterking en is precies pas gemaakt. 

OPBOUW 

HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBOUW
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 HOBBY CI-BUS BOORDMANAGEMENT MET TFT BEDIENINGSPANEEL
Het geavanceerde door Hobby ontwikkelde CI-BUS boordsysteem stuurt alle apparaten en functies aan 
in het netwerk. De keuzeknop en de zes extra soft-keys zorgen voor een duidelijke navigatie tussen de 
menu's. Aanduidingen als datum / tijd, binnen- / buitentemperatuur, niveau van de watertanks en lading / 
stroomafname kunnen op het display worden afgelezen. De instellingen kunnen direct worden 
geactiveerd.

BOORDSYSTEEM
Bij de ingang van de ONTOUR en DE LUXE vindt 
u het lichtstuursysteem met CI-BUS technologie. 
Bijna alle verlichting is er mee te bedienen, het 
toont de vulstanden van schoon- en afvalwater, 
alsmede de laadtoestand van de boord- en 
startaccu.

BUITENSTOPCONTACT 230 V, INCL. SAT-/
TV-AANSLUITING
Lekker buiten TV kijken of uw elektrische grill 
aansluiten. Dat kan via de extra 230 V contactdoos.

 GEAVANCEERD ACCU MANAGEMENTSYSTEEM
De intelligente IBS batterijsensor geeft alle belangrijke data, zoals laadtijd, laadstroom en laad- en  
ontlaadspanning van de start- en boordaccu (GEL/AGM). Alle waarden kunnen via het TFT bedie-
ningspaneel worden afgelezen. De accusensor zorgt er tevens voor dat het intelligente laadapparaat  
de juiste laadstroom en spanning afgeeft. De laadtijd wordt hierdoor met 30% verminderd ten  
opzichte van gangbare laadapparaten. (standaard in de PREMIUM)

Ook andere via BUS technologie gestuurde boordcomponenten, zoals verwarming, airco en elektrische 
dakluiken kunnen centraal bediend worden. Het systeem is gestandaardiseerd, kan geupdate worden en 
is daardoor compatibel voor toekomstige generaties. Nu kan het al afhankelijk van het fabrikaat met 15 
apparaten communiceren. (optioneel)

BOORDTECHNIEK

Hobby Connect
gereed

TFT bedieningspaneel
Bewaking

Informatie

Opladen

Oplaadapparaat Start- en boordaccu met 
HELLA batterijsensor 

SAT ontvangstsysteem

Airco TFT bedieningspaneel

Lichtsysteem

Verwarming

WatervoorzieningAccumanagement

HOBBY ALL-INCLUSIVE BOORDTECHNIEK
 HobbyConnect gereed
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TRUMA COMBI 4 VERWARMING, 
INCL. 10 LTR. BOILER EN
VORSTVENTIEL
De verschillende uitblaasopeningen 
van de TRUMA combiverwarming 
verdelen de warme lucht optimaal 
door de ruimte en zorgen voor een 
aangename temperatuur. 

 TEGEN VORST BESCHERMDE INSTALLATIE
De leidingen zijn verlegd in de verwarmde dubbele vloer bij het zitgedeelte. 
De binnenvloer bestaat uit XPS isolatie met polyester toplaag.

Leiding warme lucht

Warme lucht

Tegen vorst be-
schermde leidingen

Glasvezelversterkt polyester
XPS isolatieschuim

HOBBYCONNECT
Al op de terugweg van het strand de optionele airco aanzetten? Geen 
probleem! Met de Myhobby-App bedient u via uw smartphone of tablet 
het HobbyConnect besturingssysteem. Ook verlichting, de inhoud van 
de tanks, alsmede de conditie van de accu kunt u via de App aflezen of 
activeren.

 VOORBEREIDING DAKAIRCO
Een dakairco is later in te bouwen. De 
noodzakelijke bedrading is standaard 
in het dak aangebracht. (Dakairco niet 
vanaf fabriek leverbaar)

TV-BEUGEL VOOR TFT SCHERM,  
INCLUSIEF 12 V / 230 V AANSLUITING
Met de 180 graden draaibare TV beugel  
heeft u van alle kanten ruim zicht op de TV.  
(TV niet inbegrepen)

In de directe omgeving van het voertuig wordt via WLAN of bluetooth 
de optionele HobbyConnect-Box aangestuurd. Op grotere afstand wordt 
de verbinding via een SIM-kaart geregeld.

NAVIGATIESYSTEEM MET DAB+, DATABANK 
VOOR KAMPEERPLAATSEN EN 
ACHTERUITRIJCAMERA 
Naast functies als CD-/DVD speler, navigatie-
systeem en display voor de achteruitrijcamera kan 
de BLAUPUNKT AV tuner gebruikt worden voor 
draadloos telefoneren via Bluetooth en als centra-
le mediaspeler, inclusief app voor staanplaatsen.

HOBBY ALL-INCLUSIVE BOORDTECHNIEK  HobbyConnect gereed



VANTANA ONTOUR VANTANA DE LUXE VANTANA PREMIUM
K60 FT 4 2 /1 70 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 ET 4 2 /1 70 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K60 FT 4 2 /1 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /1 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K60 FT 4 2 /1 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /1 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg
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OVERZICHT MODELLEN

VERKLARING TEKENS TECHNISCHE GEGEVENS

Slapen

Zitgroep

Keuken

Badkamer

Bergruimte

Aantal personen tijdens rijden

Slaapplaatsen / kinder slaapplaatsen 

Inhoud koelkast (ltr.)

Inhoud koelkast opt. (ltr.)

Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte
Technische toelaatbaar  
totaalgewicht

Standaard uitrusting

Optionele uitrusting

UITVOERING

Eénpersoons bedden

Tweepersoons bed in de breedte

Compacte badkamer

● Wit ● Wit ● Wit○ zilver ○ zilver

○ ferro grijs ○ zwart

OVERZICHT MODELLEN



 

Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

MADE IN GERMANY

BUILT FOR LIFE

ALGEMENE OPMERKINGEN

Catalogus VANTANA seizoen 2020,

Stand augustus 2019

De modellen die in de prospectus staan 

afgebeeld, bevatten deels extra accessoires,  

resp. decoraties die niet tot de standaard 

leveringsomvang behoren. Afwijkingen in 

structuur en kleur ten opzichte van de 

afgebeelde inrichtingsobjecten blijven 

voorbehouden, voor zover dit in de aard van 

de gebruikte materialen ligt en dit in de handel 

gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische 

wijzigingen aan het voertuig, voor zover de 

productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft 

of verbeterd wordt en de toepassing niet wordt 

beïnvloed.

Sommige details zijn niet in alle indelingen 

mogelijk. De uitrusting van elk model vindt 

u in de actuele prijslijst. Veranderingen in de 

constructie of de uitvoering, alsmede fouten zijn 

voorbehouden. Meer afbeeldingen vindt u op 

www.hobby-caravaning.de/nl

DUITSLAND

NL

UW DEALER

WERELDWIJD

België · Bulgarije · Chili · China · Denemarken

Duitsland · Estland · Finland · Frankrijk

Griekenland · Groot Brittannië · Hongarije 

Ierland · IJsland · Japan · Nieuw Zeeland

Nederland · Noorwegen · Oostenrijk · Polen 

Portugal · Roemenië · Zweden · Slovenië · Spanje 

Sri Lanka · Thailand · Tsjechische republiek

Zuid Korea · Zwitserland

NEDERLAND

Hobby Benelux Caravans BV

Pieter Zeemanweg 170

3316 GZ Dordrecht

Telefoon 078 651 18 44

www.hobby-dealers.nl


